
Gente nova chegando!
Registro do momento em que alguns dos novos voluntários completaram os 90 dias 
de experiência e receberam o bóton de voluntário efetivo. Bem vindos!

Rampa de acesso ao amarelo com corrimão de 
madeira.

Novo portão de entrada terá acionamento e 
porteiro eletrônico.

Início das Obras de ampliação da cozinha. Espaço para as crianças, casa na árvore e es-
correga sendo finalizados.

REESTRUTURAÇÃO DA HORTA
A exemplo dos meses anteriores as melhorias seguem na Horta.

...e saindo: Dona Neuza, carinhosamente chamada de DONA CHIMIA, foi responsá-
vel pela implantação e coordenação da produção de geleias e chimias e outros gulo-
seimas. Partiu para nova etapa da vida em São Paulo, muita sorte pra ela e saudade 
pra nós.

Novas placas
sendo preparadas com muito amor e carinho, 
começam a ser colocadas nos espaços da Horta 
.

Placa com o nosso propósito na entrada da 
Horta.

Nossos voluntários do Pilar Ambiental engajados na melhoria dos espaços.

Jardim da entrada ganhando forma e cores.Espiral das Ervas em construçãoColheita da beterraba.
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Agosto e Setembro
2020Faça a diferença na

vida de uma criança.



Horta completa 30 anos de trabalho dedicados a comunida-
de de Novo Hamburgo.
No último dia 04 de setembro a Horta completou 30 anos de fundação, nestas 3 décadas 
muitos voluntários se dedicaram a causa no atendimento de centenas de crianças e suas 
famílias,  nosso reconhecimento e agradecimento a todos. Para comemorar a data foi 
realizada uma live com Divaldo Franco com o tema CARIDADE E VOLUNTARIADO, a live já 
atingiu mais de 90 mil visualizações. Nosso agradecimento ao Divaldo, ao Mários Sergio 
Almeida diretor da Mansão do Caminho, assim como toda a equipe da TV Mansão do 
caminho. Em Novo Hamburgo foi utilizado o estúdio do IBTEC para o qual também 
agradecemos pelo apoio.

Drive-Thru Solidário arrecada alimentos e brinquedos para o 
dia das crianças. Nosso muito obrigado aos voluntários e co-
munidade pela dedicação.
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